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Vážení spoluobčania, 
milí priatelia,

zažali sme vianočné svetlá a už čoskoro 
budeme o kalendárny rok starší. 
Pozeráme sa na uplynulé dni a možno 
viacerým z vás prejde hlavou myšlienka, 
čo po nás zostáva – kam smerujeme. 
Ako ľudia, ako krajina, ako obec.

Starostom Kechneca som od roku 1990. 
Spolu sme prežili ľahšie aj ťažšie roky.  
Za všetky som však vďačný a vážim si,  
že spoločne môžeme tvoriť a meniť život 
v našej obci k lepšiemu. 

Tieto Kechnecké noviny sú malou 
foto-prehliadkou toho, čo sa nám podarilo od posledného 
jesenného vydania. Myslím, že k tomu netreba veľa slov. Niekedy  
sa možno stačí pozrieť do okolitých obcí a opýtať sa miestnych,  
či majú aj oni podobné príležitosti na spoločné stretnutia, kultúru, 
voľný čas. 

Prajem nám všetkým pokojné a požehnané vianočné sviatky a 
šťastný vstup do nového roka 2014. Nech v našich rodinách vládne 
láska, záujem jeden o druhého, vzájomná tolerancia a pokoj.

JUDr. Ing. Jozef Konkoly
starosta obce Kechnec

Tisztelt lakosok, kedves 
barátaim!
Meggyújtottuk a karácsonyi fényeket és hamarosan idősebbek leszünk egy 
naptári évvel. Visszatekintünk az elmúlt napokra és valószínű több ember 
fejében átvillan a gondolat, hogy mit hagytunk magunk mögött – milyen 
irányba megyünk tovább, mint ember, mint ország, mint település. 

1990-től vagyok Kenyhec község polgármestere. Együtt éltünk meg 
könnyebb és nehezebb éveket. Mindezért  hálás vagyok és nagyra 
értékelem, hogy  közösen alkothatunk és változtathatjuk meg az életet 
községünkben.

Ez a kenyheci újság kis kép-áttekintés, hogy mit sikerült véghez vinnünk 
az utolsó őszi kiadástól. Úgy gondolom, ehhez nem kell magyarázat. Néha 
talán  elég, ha a körülöttünk lévő községeket szemléljük és megkérdezzük 
a helyieket, hogy van-e nekik is hasonló lehetőségük a közös találkozásra, 
kultúrára, szabadidőre.....

Mindannyiunknak meghitt áldott karácsonyi ünnepeket és sikeres 2014 –es 
évet kívánok. Uralkodjon családjainkban a szeretett, érdeklődés egymás 
iránt, a kölcsönös tolerancia és a béke.

JUDr. Ing. Jozef Konkoly
Kenyhec község polgármestere
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V rámci súťaže Dedina roka 2013 
sme získali mimoriadne ocenenie za 
výnimočný, inovatívny, vizionársky 
a zároveň trvalo udržateľný rozvoj 
obce.

Začiatkom novembra sme po 
štyroch rokoch výstavby otvorili 
r ý c h l o s t n ú  c e s t u  R 4 ,  k t o r á 
n a h r a d i l a  p ô v o d n é  s p o j e n i e  
s Maďarskom po ceste I/68.

Nakúpiť si už môžete aj v rozší-
re n o m  o b e c n o m  o b c h o d n o m 
centre. Ponúkajú bohatý sortiment, 
zeleninu, ovocie a výsekové mäso. 

Ďalšie rozšírenie bude v priestoroch 
bývalého obchodu, kde plánujeme 
cukrárenskú výrobu pre celiatikov, 
cukrovkárov, ale tiež bežných 
fajnšmekrov. Tešiť sa môžete na 
cukráreň, reštauráciu na rybárske 
a iné špeciality, ako aj oddychovú 
zónu  s elektronickou čitárňou. 

Vásárolhatnak a megújult községi 
üzletközpontban. Gazdag készlettel 
rendelkeznek, zöldség, gyümölcs és 
hentesáru.

T o v á b b i  ú j í t á s o k  a  r é g i 
ü z l e t  h e l y i s é g e i b e n  l e s z n e k , 
a h o v á  c u k r á s z d á t  t e r v e z ü n k 
lisztérzékenyeknek, cukorbetegeknek 
és természetesen a finomságokat 
kedvelőknek. Örvendhetnek majd a 
cukrászdának, az étteremnek, ahol 
hal és egyéb specialitásokat fognak 
készíteni, valamint pihenési övezetnek 
internet hozzáféréssel.

Az Év faluja 2013 verseny keretében 
különdíjat érdemeltünk ki a külön-
leges, innovatív, vizionális és egyben 
hosszútávon fejlődő községért.

November elején a négy éves útépítés 
után megnyitottuk az R4-es gyorsfor-
galmi utat, amely felváltotta az eredeti, 
Magyarországot összekötő I/68 utat.
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Spoločne sme privítali Mikuláša s darčekmi 
pre najmenších, ktorí si pripravili veľmi 
pekný program. Rozsvietili sme náš obecný 
Betlehem, nebo rozžiarili nádherným ohňos-
trojom a tešíme sa aj z novej vianočnej 
výzdoby v Priemyselnej zóne Kechnec.

Mali sme vzácnu pracovnú návštevu. Starosta 
obce Kechnec JUDr. Ing. Jozef Konkoly sa 
stretol s Chargé ‘d Affaires Veľvyslanectva 
Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a 
Severného Írska v Slovenskej republike pani 
Gill Fraser.

Közösen üdvözöltük a mikulást  ajándékokkal a 
legkisebbeknek, akik nagyon szép műsort adtak 
elő. Kivilágítottuk a községi Betlehemünket, az 
eget tűzijátékkal kápráztattuk el és örvendhetünk 
az új karácsonyi díszeknek is az ipari zónában.

Fontos látogatónk volt. Kenyhec község polgárm-
estere JUDr. Ing. Konkoly József Gill Fraser-rel 
találkozott, aki az Egyesült Királyság Nagy-Bri-
tannia és Észak - Írország Nagykövettség Chargé ‘d 
Affaireja Szlovákiában. 
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POZÝVAME VÁS / MEGHÍVJUK ÖNÖKET 

PRIPRAVUJEME / ELŐKÉSZÍTJÜK
•	 rekonštrukciu	umeleckých	diel	na	obecnom	cintoríne	

•	 Na	Štedrý	večer	(24. 12. 2013) bude v centre obce spoločné stretnutie  
 o 14.00 hod. Pre naše deti a mládež máme pripravené darčeky.
•	 Na	 Silvestra	 (31. 12. 2013), opäť v našom obecnom amfiteátri,  
 pripravujeme spoločný záver roka pod holým nebom. Chýbať  
 nebude ohňostroj, občerstvenie, pekný program a diskotéka  
 pre všetkých. Vstup je bezplatný. 
•	 Lístky	 na	 tradičný	 Kechnecký	 ples	 (1. 2. 2014, už 23. ročník) aj  
 s diskotékou pre mladých sú už v predaji na Obecnom úrade  
 v Kechneci.

•	 Szentestére	 (2013.12.24), a közös találkozás 14.00 órakkor lesz  
 a faluközpontban. A gyerekeknek és fiataloknak ajándékokat készítettünk.
•	 Szilveszterre	 (2013.12.31), ismét a községi amfiteátrumban, közös évzárót  
 szervezünk a szabad ég alatt. Nem marad el a tüzijáték, frissítő, műsor  
 és diszkó. A belépő ingyenes.
•	 A	 jegyek	már	kaphatóak	a	hagyományos	Kenyheci	bálra	(2014.02.01, már  
 a 23. alkalommal) és a fiataloknak diszkóra a Községi Hivatalban  
 Kenyhecen.

•	 a	műalkotások	rekonstrukcióját	a	helyi	köztemetőben	

Nebojte sa, veď zvestujem vám veľkú radosť, 
ktorá bude všetkému ľudu, lebo narodil sa Vám dnes 
v meste Dávidovom Spasiteľ, ktorý je Kristus Pán. 

Ne féljetek! Íme, nagy örömet hirdetek nektek, melyben 
része lesz az egész népnek. Ma született nektek az 
Üdvözítő, az Úr Krisztus, Dávid városában.

Evanjelium podľa Lukáša 2.10
Lukács evangéliuma 2:10-11
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Opravili sme obecné chodníky, vjazdy do domácností, rozšírili 
parkovacie možnosti pred bytovkou. Dvor v bytovke taktiež prešiel 
kompletnou rekonštrukciou.
Prostredie obce sme skrášlili ďalšími terénnymi úpravami s výsadbou.

V príjemnej atmosfére obecného spoločenského centra, s profe-
sionálnymi službami a ochotným personálom si môžete naplno 
užiť rodinné oslavy, firemné stretnutia, semináre, či iné významné  
udalosti. K dispozícii je aj ubytovanie v 6 dvojlôžkových izbách  
a 2 apartmánoch, 2 bowlingové dráhy, sauna a vínna pivnica. Viac 
informácií na 055/729 9988 alebo sckechnec@mail.t-com.sk

Kialakítottuk a járdákat, a kapubejáratokat, bővítettük a parkolási 
lehetőséget a 40 lakásos tömbház előtt. A tömbház udvarában szintén 
teljeskörű átalakítást hajtottunk végre. 
A falut növényzettel szépítettük.

A kellemes légkörű közösségi házban, professzionális szolgáltatásokkal 
és segítőkész személyzettel családi rendezvényeket, céges találkozókat, 
szemináriumokat és egyéb fontos eseményeket szer vezhetnek. 
Rendelkezésükre áll szállási lehetőség is 6 kétágyas szoba és 2 apartmann, 2 
bowling pálya, szauna  illetve boros pince. Több információ a 055/729 9988 
telefonszámon vagy a  sckechnec@mail.t-com.sk  e-mail címen.
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Vážení priaznivci Kechneckého futbalu,

ukončili sme jesennú časť, teda náš futbalový klub a v ňom zastúpené 
družstvá majú za sebou aj s predohrávanými zápasmi jarnej časti väčšiu 
polovicu odohraných majstrovských zápasov v súťažnom ročníku 
2013/2014. 

Tím mužov začal súťažný ročník I. triedy dospelých riadenej  Oblastným 
futbalovým zväzom Košice-okolie v dobrej forme. Sezónu odohrali 
pod vedením trénera Mgr. Pavla Kováča s týmito hráčmi na súpiske: 
BRANKÁRI: Anton Konkoľ a Dávid Remeš, OBRANCOVIA: Peter Sanislo, 
Rudolf Vattai, Lukáš Sinovický, Marián Fusek, Peter Sinovický, Peter 
Smačár, Matej Raši, STREDOPOLIARI: Dávid Vereščák, Dominik Vrábel, 
Ladislav Danko, Patrik Majoroš, Ladislav Hricó, Dávid Dzurický, Peter 
Golenya, Matej Majoroš, ÚTOČNÍCI: Lukáš Fečo, Róbert Spišák, Patrik 
Kababik, Milan Sciranka, Daniel Konkoly, Jaroslav Šingovski.    
  
Dorastenci sú  v tomto súťažnom ročníku  účastníkmi III. ligy staršieho 
dorastu skupiny Košicko – Gemereskej VsFZ. Pod vedením trénera 
Nándora Szabóa a vedúceho tímu  Štefana Feča odohrali 15 kôl,  
v ktorých 12 zápasov vyhrali a 3 prehrali, nastrieľali 89 gólov, čo je najviac 
zo všetkých tímov. 

Starší a mladší žiaci štartujú druhú sezónu v regionálnej súťaži VsFZ  
v II. lige. Družstvo starších žiakov pod vedením trénera Ing. Róberta 
Spišáka v jarnej časti len ťažko zopakuje umiestnenie z minulej sezóny, 
pretože sa nepodarilo nahradiť ôsmich chlapcov, ktorí z tohto tímu 
odišli. 

U mladších žiakov, ktorých vedie tréner Peter Šingovský sa prejavuje 
poctivá práca v príprave. Chlapci dokázali v 15-tich zápasoch 8-krát 
vyhrať, 2-krát remizovali a 5-krát prehrali. 

Najmenší futbalisti vo veku do 11 rokov sa pripravovali pod vedením 
Mgr. Pavla Škovrana.  V kategórii prípraviek U11 organizovanej ObFZ 
Košice-okolie odohrali 4 turnaje s tímami z Perína, Ždane a Trsteného pri 
Hornáde. V tejto vekovej kategórii nie sú dôležité výsledky, ale vzbudiť a 
podporovať záujem chlapcov o hru. 

Priatelia, dovoľte, aby sme Vám všetkým poďakovali za podporu. Sme 
presvedčení, že naším spoločným úsilím ide kechnecký futbal dobrým 
smerom. Veríme, že prídete povzbudiť všetky naše tímy aj v jarnej časti 
súťažného ročníka.

Mgr. Pavol  Škovran

Úspešný bežec Tibor Huszár
Do Východoslovenskej veľkej ceny vytrvalcov organizovanej 
Maratónskym klubom Košice sa v tomto roku zapojilo 650 bežcov  
a medzi nimi aj bežec Tibor Huszár. Ako pretekár nad 60 rokov  
v kategórii D, obsadil 6. miesto s 3067 bodmi, čo je o 18 bodov viac ako 
vlani. 

Z celkového počtu pretekárov bez kategórie obsadil  52. miesto.   
Na majstrovstvách Slovenska v polmaratóne obsadil 7. miesto  
a na majstrovstvách Slovenska v maratóne 21. miesto vo svojej kategórii 
z 94 pretekárov. 

Pán Tibor Huszár zároveň ďakuje pánovi starostovi a obecnému  
zastupiteľstvu za prejavenú priazeň a podporu počas uplynulej sezóny. 
Ako rodený Kechnečan je hrdý na to, že môže naďalej šíriť dobré meno 
obce Kechnec.

Futbalový Klub Kechnec Kenyheci Futball Klubb 
Tisztelt kenyheci futball rajongók! 

Befejeztük az őszi szezont, szóval a futball klubunk és az őt képviselő 
csapatok maguk mögött tudhatják már a tavaszi előkészületi meccsek nagy 
részét is a 2013/2014 évadban.

 A felnőtt csapat jó formában kezdte az 1. osztályú Kerületi Futball 
Szövetség Kassa- vidék által szervezett versenyévadot. Mgr. Pavol Kováč 
edző vezetésével az alábbi játékosok játszottak a szezonba: Kapus: Anton 
Konkoľ és Dávid Remeš, Hátvéd: Peter Sanislo, Rudolf Vattai, Lukáš Sinovický, 
Marián Fusek, Peter Sinovický, Peter Smačár, Matej Raši, Középpályás: Dávid 
Vereščák, Dominik Vrábel, Ladislav Danko, Patrik Majoroš, Ladislav Hricó, 
Dávid Dzurický, Peter Golenya, Matej Majoroš, Csatár: Lukáš Fečo, Róbert 
Spišák, Patrik Kababik, Milan Sciranka, Daniel Konkoly, Jaroslav Šingovski. 

 Az ifik ebben a versenyévadban az idősebb ifik III.liga Kassa- gömöri KSzFSz 
résztvevői. Szabó Nándor edzővel és a csapat vezetőjével Fečo Istvánnal 15 
kört játszottak, melyből 12 meccset győztek és 3 vesztettek, 89 gólt lőttek, ami 
a legtöbb az összes csapatból.

 Az idősebb és fiatalabb diákok a második szezont a KSzFSz II.liga regionális 
versenyében kezdik. Az idősebb diákok Ing. Spišák Róbert edző vezetésével 
nehezen ismétlik meg a múlt szezoni elhelyezésüket, mert  nyolc játékos 
helyére sajnos nem sikerült újakat szerezni.

 A fiatalabb diákok Šingovský Péter edző vezetésével lelkiismeretes munkát 
végeztek a felkészülésben. A fiúk 15 meccsből 8-szor győztek, 2-szer döntetlent 
játszottak és 5-ször vesztettek.

 A legkisebb futballisták 11 éves korig Mgr. Pavol Škovran vezetésével 
készülődtek. U11 kategóriában a KFSz Kassa-vidék által szervezett 4 futball 
tornában vettek részt Perénnyel, Hernádzsadánnyal és Abaújnádasddal. 
Ebben a kategóriában nem lényeges az eredmény, a játékosok buzdítása és 
támogatása a fontos. 

 Barátaim, engedjék meg, hogy köszönetemet fejezzem ki mindanny-
iuknak. Meg vagyok győződve, hogy közös erőfeszítés útján jó irányba halad 
a kenyheci futball. Bízunk benne, hogy eljönnek buzdítani csapatainkat a 
tavaszi versenyévadban is.

Mgr. Pavol Škovran 

Huszár Tibor, a sikeres futó
A Kassai Maratón klub által szervezett kelet-szlovákiai nagydíj versenyén 650 
futó vett részt idén, köztük Huszár Tibor futó is. 60 év feletti D kategóriában, 
mint versenyző 6. helyen végzett 3067 ponttal, ami 18 ponttal több a 
tavalyihoz képest.  Az összes versenyző közül az 52. helyezést érte el.

Szlovákiai bajnokságokon, a félmaratonon 7. helyezést, a maratonon 
21.helyezést ért el saját kategóriájában 94 versenyző közül.

Köszönetét szeretné kifejezni a polgármester úrnak és a képviselőtestület 
tagjainak támogatásukért az elmúlt szezonban. Született henyheci büszke 
arra, hogy továbbra is terjesztheti Kenyhec község jó hírnevét.


